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Jesus e Deus Controlam o Tempo 

27 de Janeiro de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez. Obrigado             

por este belo ministério e pela comunhão com meus amigos que o amam             

tanto. Obrigado pela minha família e nossa linda casa quente. Somos           

verdadeiramente abençoados por você, pois nunca tive um lar que eu           

realmente pudesse chamar de "nosso lar". Pai, estou agora quatro dias na            

minha nona ponte. Estes últimos dias foram extremamente dolorosos. 

É quando estou com mais dor que fico sobrecarregado com a minha            

condição. Conforto é fugaz. Em vez de uma demonstração aberta de           

alegria, escolho ficar quieta. Eu então me torno introspectivo, refletindo          

sobre as antigas pontes. Estamos diante de alguns dias assustadores pela           

frente para nós. Eu mal posso escrever uma palavra sobre isso sem            

lágrimas. Estou com medo, pai. Eu poderia mentir e dizer que não tenho             

medo, mas não posso te enganar. Você me conhece. 

Meu marido passou as últimas semanas editando nossas palavras         

pessoais de você. Revendo tudo isso, renovou sua fé em você, como            

sempre acontece. Ele vê todas as promessas que você cumpriu e então            

sabe em seu coração que você cumprirá todos aqueles que ainda estão            

por vir. Quando estou com os olhos mais marejados, ele está lá para             

dizer: 'Ouça, Erin, Deus tem isso! Não se preocupe. Tudo vai dar certo.             

Nós vamos conseguir!' 

Editar essas palavras pessoais não é tarefa fácil. Há mais de mil páginas             

datilografadas, a partir do início desses sonhos em setembro de 2012. O            

que torna esses sonhos privados diferentes dos sonhos do público é que,            

especialmente quando se trata de lidar com nossos muitos inimigos, eles           

têm um período profético muito mais curto. . Esses sonhos privados           

podem essencialmente ser divididos em três categorias: 

● palavras de conforto que tempos melhores estão chegando, mesmo         

que eu esteja com dor e tenha dificuldade em ver alguma coisa            

melhorando; 

● Pontos de perigo a evitar, particularmente para mim, meu marido e           

nossos filhos; e 

● nossos inimigos específicos, suas táticas e como combatê-los. Esta         

é a categoria que mais excita meu marido. Ele viu pelo menos uma             

centena dessas Palavras Pessoais sendo dadas sobre nossos muitos         
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inimigos e cada uma delas se desenvolveu exatamente como Deus          

disse que elas teriam 100% de precisão, cada uma e todas as            

vezes! 

Agora, isso não significa que estamos imunes a problemas. Não, não           

mesmo! Longe disso! O que eu lamento a todos vocês no Nest, os sonhos              

foram permitidos e nossa família tem muitos inimigos e ainda o fazem. O             

que é único é que o Senhor nos dá 'informação privilegiada' e então             

sabemos que, mesmo quando parece que fomos derrotados, significa         

apenas que a justiça será em breve servida (e agora, e em muitos casos,              

já foi foi servido). 

Embora eu saiba que estas Palavras Pessoais contêm pedras preciosas de           

sabedoria e orientação, deixo isso para o meu marido, para me lembrar e             

relembrar repetidas vezes quão poderoso é o nosso Deus a quem           

servimos e que Ele está verdadeiramente conosco. O problema é que,           

quando olho para essas antigas páginas escritas, isso me traz de volta a             

lugares quando eu estava na fornalha de aflição. Isso porque lida com            

inimigos passados e inimigos atuais, mas especialmente meu inimigo         

principal, um inimigo que ainda aparece no fundo agora mesmo. 

Sério, por que eu iria querer voltar para um lugar onde a fornalha estava              

em chamas e eu estava no meio dela? Por quê? Bem, embora eu não              

conheça totalmente a resposta para isso, eu sei disso ... o inimigo luta             

mais duramente quando estamos prestes a ganhar terreno na glória de           

Deus. O inimigo não quer que reivindiquemos o que Deus nos prometeu.            

Portanto, o inimigo nos combate, mas somente com a permissão de Deus            

e com a liderança dele. 

Então, por que isso é permitido? Eu acredito que conheço pelo menos            

parte da resposta. É porque qualquer coisa digna de Deus, banhar-se em            

Sua presença e glória, vale cada grama de dificuldades aqui na Terra.            

Como pai, que sentimento maravilhoso saber que Seu filho retornará a           

você, não apenas por necessidade, mas por conselho e provisão. No           

entanto, ainda mais importante, especialmente quando eles retornam por         

amor. 

Em retorno, nós, como crianças, corremos atrás de Deus, nosso Pai,           

porque não conseguimos o suficiente Dele. Aqui, queremos mais de Jesus           

e mais de Deus, seu pai. Quando clamamos de dor e desespero, Ele nos              

responde. Agora, Pai, Suas palavras de conforto não removem minha dor           

física, mas elas amaciam meu coração. Nos últimos dias, revivi algo           

doloroso do meu passado. 

Eu sei que há um propósito para tudo isso também. Você está preparando             

todos nós para voltarmos aos antigos campos de batalha. Você está           
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fazendo isso, pois há negócios inacabados lá. Tudo isso está de acordo            

com seus planos e para promover nossa cura. Mesmo que eu entenda            

isso, ainda é tão difícil. No entanto, existem inúmeras vezes na Bíblia que             

você disse que alguém "retornou do exílio". Agora é a nossa vez de             

"voltar do exílio"! 

Neste contexto, eu apenas sei que você está preparando nossa casa para            

o que vem a seguir. No entanto, é difícil imaginar qualquer coisa,            

qualquer mudança, como estou agora ... mas, realmente, como somos          

agora como uma família. No entanto, Pai, você é meu pai e meu criador              

de milagres e eu busco você. Eu confio em Você e nos Seus caminhos,              

caminhos que são mais altos que os nossos. Mais importante ainda, eu te             

amo com todo o meu coração, alma e espírito. 

Pai, você respondeu a muitas das minhas orações, especialmente as que           

dizem respeito às crianças, aos perdidos, aos doentes e aos moribundos.           

Eu sou muito grata. Eu sou especialmente grato por você manter aquele            

pequeno cofre de três anos por três dias na Carolina do Norte durante as              

condições de congelamento. Ele estava preso em um arbusto e não           

conseguia se mexer. 

O garoto alega que um urso veio visitá-lo algumas vezes e o manteria             

aquecido. Pai, isso é impossível no natural, então eu só sei que esse             

'urso' foi enviado por Você sobrenaturalmente para manter essa criança          

viva. Que milagre! Obrigado pai! Obrigado também pelo glorioso sonho          

que tive ontem à noite… 

Sonho 1… 

Eu estava em um pomar de árvores perfumadas florescendo. Uma brisa           

agitou e os pedais de flores começaram a voar no ar. Eles então             

começaram a fazer desenhos lindos e complexos. Foi impressionante.         

Então ouvi o som de uma cachoeira distante. Eu estava andando descalça            

e a grama era incrivelmente macia. Mesmo que o sol estivesse nascendo,            

já estava brilhando tão intensamente. Parecia a manhã. Foi um belo           

amanhecer. 

Pai, eu amo flores de árvores. Eles são tão lindos. É uma promessa sua              

que, apesar de estarmos nos meses frios do inverno, em breve, muito em             

breve, a primavera chegará, junto com as flores. Também sabemos que,           

quando vemos isso, sabemos que o verão logo chegará logo em seguida.            

Oh Senhor, muito obrigado por flores tão lindas! 

Jesus: “Erin, suba.” 

Eu comecei a rir enquanto estava no mesmo pomar que o meu            

sub-sonho. Era um pomar tão bonito que me tirou o fôlego. Havia tantas             

variedades de árvores frutíferas lá que eu não podia contar todas elas.            

Eles estavam todos florescendo. Havia tantas cores diferentes, incluindo         
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brancos, rosas, vermelhos, roxos, azuis, laranjas, violetas e amarelos,         

mas também outras cores sem equivalente terrestre. Eu podia ouvir os           

pássaros cantando. Havia grama macia sob meus pés. 

Eu olhei para baixo de uma das fileiras de árvores e pude ver a vinha a                

distância. Abaixo deste pomar, eu também podia ver o bosque de aspen.            

Foi impressionante. Eu também pude ver o Vale Celestial abaixo. No lado            

oposto do pomar, eu podia ouvir a água fluindo. Eu decidi caminhar em             

direção a esse belo som. Ali na minha frente havia um riacho de             

montanha cristalino. 

Este riacho desceu a colina em um tipo de formação de degraus. Ao lado              

do riacho havia várias pequenas escadas consistindo de pedras planas. Eu           

poderia dizer que eles tinham sido lindamente criados por um mestre           

paisagista. Comecei a rir de alegria quando decidi descer os degraus           

pequenos para ver aonde eles levavam. Depois que desci alguns desses           

passos, ouvi a Voz do Senhor chamar-me. 

Jesus: “Erin, aonde você está indo? Eu vim ao seu encontro nas flores! ” 

Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra em resposta, Jesus estava           

bem ali na minha frente. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. 

Jesus: "Hmm, Erin, você não é fácil de perseguir por aqui." Ele começou a              

rir. “Eu te trouxe para onde as árvores estão florescendo. Você gostaria            

de voltar para lá comigo? ” 

Eu:“ Ah, sim, eu adoraria isso! Por favor, perdoe-me por dar um passo à              

frente de você. Senhor, eu estava tão empolgado em ver onde você            

estava neste novo lugar. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, estou sempre com você. ” 

Eu o abracei com força. Comecei a chorar porque não queria deixá-lo ir!             

Eu me senti tão seguro em seus braços que as palavras não podem             

descrever sua presença reconfortante. 

Jesus: “Tudo bem. Fico feliz que você esteja aqui comigo. ” 

Eu:“ Senhor, o tempo não para. Ele avança. Às vezes eu gostaria de             

poder voltar e aproveitar mais os momentos especiais que Você me deu.            

Bem, talvez eu deixasse de fora a parte da 'fornalha de aflição'. ” 

Jesus: Sorrindo. “Se fosse esse o caso, que horas você teria para reviver?             

Que horas havia além do forno? 

Pensei longa e duramente. Depois de um tempo, percebi que não havia            

nenhum. 

Eu: “Hmm, que tal os trechos de tempo que passei com meus filhos? Eles              

cresceram rápido demais, Senhor. Eu não posso mais segurá-los no meu           

colo e ler para eles. Não consigo mais ouvir a risada enquanto leio. Eu              

não posso ... Comecei a chorar. “Oh Senhor, isso é cruel. Eu senti muita              

falta. Sinto falta do que não posso mais ter. ” 
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Jesus:“ Isso é porque Deus é o Guardião do Tempo. O tempo é diferente              

aqui. No entanto, onde você está, o tempo não espera por ninguém. Nada             

é prometido em relação ao tempo lá separado de Deus. O tempo é uma              

medida lá na Terra. Aqui, não há necessidade de medir o tempo. O tempo              

nunca é olhado aqui com um sentimento de medo. O tempo é diferente             

aqui. Nascer do sol e pôr do sol são muito mais tempo aqui. 

“Cada nascer e pôr do sol é importante aqui, mas as conseqüências do             

tempo não são mais de envelhecimento ou morte. O tempo não está            

cheio de arrependimento aqui. Eu sei quanto tempo você foi roubado de            

seus inimigos. Eu sei o quanto você perdeu com seus filhos nas mãos de              

seu inimigo. Enquanto meu pai poderia inverter o tempo, ele não o faria,             

pois isso não mudaria o resultado. Isso é porque tudo isso aconteceu            

como Ele havia planejado. Você deve entender que isso foi e é a vontade              

do meu pai. 

“Agora eu lhes digo que farei novas todas as coisas novamente. Eu vou             

amarrar o seu quebrantamento e removê-lo. Eu trago minha recompensa          

para você, Erin. Eu prometi. Você ficará muito feliz. Por favor, entenda            

que o tempo não é seu. Nenhum homem pode controlá-lo. Enquanto os            

homens podem confundi-lo, remover evidências da história e recriar uma          

nova narrativa, o tempo pertence somente a Deus, Meu Pai. ” 

Eu:“ Senhor, há muito tempo atrás, quando eu não estava com dor e             

podia me mover como um atleta, o tempo parecia passar. Eu nunca quis             

que o dia acabasse. No entanto, como estou agora, o tempo se arrasta e              

não é meu amigo. Embora seja uma grande bênção ter meu marido e             

meus filhos aqui comigo, não posso fazer muito com eles e isso parte             

meu coração. ” 

Só então, saí do sonho e senti que deveria olhar para o relógio. Notei que               

a terceira mão no relógio tinha ficado e que o tempo no meu relógio tinha               

congelado às 11:40 como resultado. Ele fez isso, embora o pêndulo do            

relógio ainda estivesse indo e voltando. Quando eu chequei a hora certa,            

percebi que era 1:31 da noite. Eu ri quando voltei para ele. 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, eu posso parar um relógio!” 

Eu: rindo. “Você é tão engraçado, Senhor. Este relógio manteve o tempo            

perfeitamente por mais de três anos. Por que agora? ” 

Jesus:“ Eu decidi responder a sua oração para segurar o tempo. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, e, como você sabe, este é apenas um relógio. O sol              

ainda está se movendo no horizonte. A Terra não parou de girar. ” 

Jesus:“ Tudo bem então, você gostaria que eu a enviasse de volta? Eu             

posso fazer isso. Eu deveria parar? Eu também posso fazer isso! ”(2 Reis             

20:11, Isaías 38: 8, Josué 10:13) 
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Eu:“ Perdoa-me, Senhor. Eu sei que você fez isso por Josué. Ele orou por              

isso e você fez o impossível. Bem, nada é impossível para você! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, não houve dia assim antes ou desde então. No entanto,             

Erin, logo chega um dia diferente de qualquer outro dia para você e para              

aqueles que eu chamei. Mesmo que este dia possa não ser o mesmo que              

foi para Josué contra seus inimigos naquele dia, será uma coisa nova que             

eu farei. Não tenha medo disso embora. A luz do dia repousará sobre             

você e o esplendor e a glória dos Meus escolhidos serão mudados. 

Nos dias de angústia que se seguirão, o mal será amontoado sobre os             

pecadores, mas os justos triunfarão. Outros serão feitos para ver que           

chegou a hora de se arrepender (Enoque 49: 1-3). Então, Erin, as            

lágrimas que você chora agora são lágrimas do tempo perdido. No           

entanto, chegou a hora e a mudança está à mão. 

"Certamente, como você vê os sinais da primavera, você sabe que o            

verão está próximo." Ele estendeu a mão e me abraçou. “É natural para             

uma mulher que deu à luz chorar por seus filhos e orar por sua proteção               

sobre as terras amaldiçoadas. No entanto, não se preocupe, pois enviarei           

para você e mantê-lo seguro nos momentos de dificuldade. Nada te           

prejudicará. 

“Agora, suas orações foram fortalecidas. Deus, meu pai, ouve suas          

orações em seus tribunais. Você clama por misericórdia e suas orações           

são respondidas. Eu enviarei anjos a seu respeito, Erin, e eles te            

guardarão em tudo que fizerem. Não tenha medo, Erin, como o seu pé             

não vai bater em uma pedra. 

Senti uma cutucada no meu Espírito para alcançar e tocar meu cabelo            

celestial. Estava descansando no vestido de linho mais macio que já           

senti. Meu cabelo era comprido e tão bonito quanto fios de seda. Tudo é              

tão incrivelmente perfeito aqui no céu! 

Eu: rindo. “Quando terei tudo isso?” 

Jesus: “Você já recebeu na Terra como no céu. Aqui, você já o tem ... ali,                

só um pouquinho mais. ” 

Eu: pulando de excitação. “Oh Senhor, obrigado! Obrigado! ” 

Jesus:“ Agora, deixe-me levar suas preocupações e encargos, ok? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda estou com medo. ” 

Jesus:“ Não seja, Erin, como sou com você. Agora, regozije-se! Alegrar!           

Venha, temos muito o que fazer! 

Ele estendeu a mão para mim. Quando cheguei à mão dele, Ele começou             

a me levar de volta ao pomar florescente. 

O sonho acabou ... 

Oh sim, aqui está uma foto de uma coluna de luz que eu vi no alvorecer                

do meu aniversário ... 
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